
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU 

„Vykonávanie odborných prehliadok, skúšok, servisu a opráv zariadení systému MaR“ 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon “). 

 

  

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Krajina: Slovenská republika  

IČO: 37910337  

 
1. Základná identifikácia predmetu zákazky: 

skrátené označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo), 

„Vykonávanie odborných prehliadok, skúšok, servisu a opráv zariadení systému MaR“  

 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 

- 50720000-8 Opravy a údržba ústredného kúrenia 

 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou  

 

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: 

Opis zákazky: 

- Podľa Opisu poskytovanej služby (viď. Príloha č.1- po registrácii do zákazky je prístupná 

záujemcovi v systéme www. ezákazky v dokumentoch) 

 

3. Miesto a termín dodávky:  

Presná adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný: 

- Miesto: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393,  

031 01 Liptovský Mikuláš  

 

Materiálový funkcionár zodpovedný za prevzatie predmetu zákazky, telefónne číslo, faxové číslo, 

e-mailová adresa: Ing. Martina  Barániová tel.: 0960422090, 0914231039, e-mail: 

martina.baraniova@aos.sk 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky do: 11 666,67 € bez DPH 

 

5. Dátum, miesto a čas:  
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do 

zákazky „Vykonávanie odborných prehliadok, skúšok, servisu a opráv zariadení systému MaR“. 

Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka. Pre odoslanie 

kliknite na Odoslať ponuku. 

 

6. Kritérium hodnotenia prieskumu trhu:  

mailto:martina.baraniova@aos.sk


cena  celkom s DPH za Vykonávanie odborných prehliadok, skúšok, servisu a opráv zariadení 

systému MaR, pričom v cene musí byť zahrnutá doprava.  

 

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena s DPH 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

Názov Cena v EUR s DPH 

Vykonávanie odborných prehliadok, skúšok, 

servisu a opráv zariadení systému MaR 

 

 

  Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.  

7. Predkladanie ponuky: 

Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do: 12. 06. 2020 10:00 hod. Ponuku doručte v lehote na 

predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Vykonávanie 

odborných prehliadok, skúšok, servisu a opráv zariadení systému merania a regulácie v kotolni a 

jednotlivých výmenikových staniciach.“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. 

V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku. 

Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú systémom ezákazky akceptované.  
 

 

 

 

 

 


